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SLOVO STAROSTKY
MILÍ HÁJ·TÍ!
Vítám vás pﬁi ãtení leto‰ního prvního vydání na‰eho ãtvrtletníku.
První mÛj úvodník
v roce 2021 bude tentokrát monotématick˘. Dal‰ích dÛleÏit˘ch
témat jsem se dotkla
v jednotliv˘ch ãláncích uvnitﬁ v˘tisku.
Do nového roku jsem vstupovala s optimismem. Po prosincovém rozvolnûní vût‰iny vládních opatﬁení, také s vidinou brzké
doby oãkování a pﬁi klesajícím trendu koronavirové nákazy jsem nabyla dojmu, Ïe nejhor‰í snad máme za sebou. Plánovala jsem,

Ïe se sice budeme muset v leto‰ním roce
vyrovnat s niÏ‰ími rozpoãtov˘mi pﬁíjmy neÏ
v pﬁedchozích letech, ale Ïe budeme pokraãovat tak, jak jsme byli zvyklí, a to nejen
na poli pracovním, ale i na poli spoleãenského Ïivota. Vnímám, Ïe vidina konce i rychlého ru‰ení opatﬁení se ale rozpl˘vá a Ïe
se do na‰ich ÏivotÛ pomalu tu a tam vkrádají negativní emoce. Stres, smutek, nechuÈ, ztráta energie, nevraÏivost a nevím
kter˘ je‰tû z pocitÛ ãasto cítím z va‰ich komentáﬁÛ...
I z tohoto dÛvodu jsme uspoﬁádali bezkontaktní Masopust, kter˘ se podle mého
i reakcí mnoh˘ch z vás povedl. SnaÏíme se
udrÏet my‰lenky pozitivní a vytlaãit ty nega-

tivní a tû‰íme se, Ïe se Ïivot vrátí do normálních kolejí.
Musím také pﬁipomenout, Ïe Ïivot nikdy
nemûﬁí v‰em stejnû. Je hodnû klikaﬁÛ, kter˘m se nemoc i jiné starosti této doby vyhnuly obloukem. Je ale také hodnû tûch,
kteﬁí se brodí po krk v problémech. AÈ jsou to
lidé, kteﬁí nepro‰li onemocnûním lehce nebo
ti, kteﬁí nevûdí, jak a co poplatí a co budou
dûlat dal‰í t˘den nebo ti, kteﬁí jsou nemoci
úãastni pﬁi v˘konu svého povolání! AÈ uÏ patﬁíte do kterékoliv skupiny a myslíte si o m˘ch
komentáﬁích cokoliv, buìte PROSÍM soudní,
buìte také ohleduplní, laskaví, a hlavnû
buìte zdraví!
IRENA PIPI·KOVÁ
Obvykl˘ citát na závûr: „O tom, KDO
JSME, nerozhoduje vzdûlání, bohatství,
vzhled nebo talent, ale zpÛsob jak se chováme k ostatním lidem.“ Autor neznám˘

Zima 2020/2021
Zima tohoto roku byla neobvyklá v mnoha smûrech.
Jen k jednomu z nich pár ﬁádkÛ. A to k ODKLÍZENÍ SNùHU.
Po dlouhé dobû „bezsnûhové“, k velké radosti minimálnû dûtí (postﬁehla jsem ale, Ïe i nûkter˘ch s dûtmi bobujících rodiãÛ apod.),
napadlo i u nás nûco málo snûhu. Poprvé, kam moje pamûÈ sahá,
se o jeho odklízení starala OBEC sama, a to prostﬁednictvím na‰í jak jim ﬁíkáme - ÚDRÎBY OBCE.
Z telefonních rozhovorÛ, které toto období provázely, lze usuzovat
mnohé. Urãitû je nemálo takov˘ch, kteﬁí na‰li na práci údrÏby „velkou ãi malou mu‰ku“ a nûjak˘ ten dÛvod ke kritice. DÛvod ke kritice
se pﬁi této ãinnosti ostatnû nacházel vÏdy (aÈ uÏ tﬁeba zimní údrÏbu
v minulosti provádûl podnikatel 1 nebo podnikatel 2...). Za sebe
v‰ak musím konstatovat, Ïe tuto novou úlohu zvládli. Není jednodu-

ché poprvé vyjet a nevûdût pﬁesnû jak se traktor se zapﬁaÏenou radlicí bude chovat (kdyÏ to nebylo kde zkusit). Stejnû tak není jednoduché se vecpat do mezer, které ãasto bezohlednû zaparkovaná vozila zmen‰ují.
MoÏné není ani b˘t na v‰ech koncích obce souãasnû. Urãitá míra
trpûlivosti a tolerance moÏná nûkter˘m na‰im obãanÛm scházela.
Ano, nevydaﬁilo se v‰e. Pﬁesto za mû patﬁí „na‰í partû“ DÍK. Dík
tﬁeba i za to, Ïe „nad rámec“ pomohli tam, kde byli slu‰nû poÏádáni,
bez ohledu na to, zda tam uklízet mûli, ãi nemûli....
Jen dovûtek pro mnohé nezasvûcené. Tato ãinnost se ﬁídí jako
i v ostatních mûstech a obcích: Plánem zimní údrÏby, kter˘ naleznete na na‰ich webov˘ch stránkách.
IRENA PIPI·KOVÁ

ÚVODNÍK

Dobr˘ den váÏení pﬁátelé
Îijeme v moc tûÏké dobû, ze v‰ech stran
se na nás hrnou zprávy O TOM JEDNOM ...
Proto chci b˘t v˘jimkou a pokusit se tro‰ku
o vylep‰ení nálady. Chtûla bych vám odvést
my‰lenky jinam... a tro‰ku vám dodat elánu.
TakÏe - co to chce? Musíte si zaãít dûlat
sami sobû radost. Co vás baví? Jaké máte
koníãky?
Zima je za námi, hurá na zahrádky. A okopávat, sázet a plánovat, kde co v létû poroste. Jestli máte chatiãku, tak vysmejãit, vyluftovat, zaãít tﬁeba natírat plot. Jestli není
zahrádka, chatka, urãitû je nûco jiného. Rybaﬁíte? Tak rychle na ÏíÏaly, sbalit si svaãinku a hurá k vodû. Jezdíte na kole? No super
- i kdybyste mûli jezdit jen tady okolo komína, poﬁád lep‰í neÏ sedût doma. Není kolo,
kupte si hÛlky. Kdo máte pejska, choìte
s pejskem.
Úplnû sly‰ím, jak teì nûkteﬁí lamentují, Ïe
je bolej nohy nebo Ïe je courat okolo nebaví. Nevadí. Tak se vûnujte nûãemu pûknému
doma. Aby to mûlo nûjak˘ v˘znam, aby vás
to naplÀovalo. Îensk˘, vylovte háãky a jehlice, nastartujte ‰icí stroje, pusÈte se do ruãních prací. A hlavnû se nevymlouvejte Ïe
háãkované nefrãí. Není to pravda. Pol‰táﬁky
se hojnû válejí i po supermoderních bytech,
uháãkujte pûkn˘ povlak tak, aby to ladilo

s interiérem. U‰ijte návleky na staré Ïidle,
chÀapky do kuchynû. Urãitû zbytek rodiny,
kamarádi, spolupracovníci nebo sousedi
kolem vás ocení, kdyÏ jim u‰trikujete na
zimu anebo i pro chladné veãery k telce
pûkné domácí prouÏkované fusekle. Na
pﬁí‰tí zimu mÛÏete chystat pletené nebo
háãkované ãepice, ãelenky, palãáky, ‰ály.
Jestli máte v rodinû malé dûtiãky, tak baãkÛrky, ta‰tiãky na plenky. Hodnû se dneska
pletou deky pro mimãa, plédy, ponãa... Ale
pozor - vrací se do mody i halenky s krajkov˘m vzorem, atd. atd. Neberu tedy názor, Ïe
není co vyrábût. Jen to chce chuÈ se do toho
znovu pustit. Vím o ãem mluvím, kdybych ‰trikovala 24 hodin, poﬁád mám co a poﬁád je
pro koho. No a jak tak tvoﬁím, tak lépe sná‰ím to dûní kolem mne. Jehlice, háãek a ‰icí
stroj jsou nejlep‰ími léky na deprese. Îensk˘, pusÈte se do toho!!!
No a páni kluci, v‰ak i pro vás mám
nápad. Nemusíte jen leÏet na gauãi a bruãet. Podívejte se po bytû a zkuste nûco vylep‰it. Jestli máte alespoÀ trochu nûjakého
náﬁadíãka, mÛÏete zkusit vyrobit nûjakou
poliãku, zrenovovat starou skﬁíÀku, vyrobit
nov˘ botník. Nebo koneãnû uklidit ten bordel v garáÏi, pﬁebrat ‰roubky, srovnat je do
‰katulek. Urãitû vrÏou nûjaké dveﬁe, co
chtûjí promazat. Jen se zeptejte své drahé
poloviãky, urãitû vám vyjmenuje 10 vûcí,

které byste mohli opravit ãi vylep‰it, zatímco ona bude cinkat tûma jehlicema. Vypnûte ty televize, které vás zásobují negativními zprávami a jdûte se realizovat. Trochu
tvÛrãí práce je‰tû nikoho nezabilo, fakt,
vûﬁte mi.
Zkrátka a dobﬁe, najdûte nebo oÏivte koníãka, zamyslete se co by vás bavilo, inspirujte se na internetu. Tam najdete nápadÛ,
Ïe nebude vûdût co dﬁív. A dneska tam uÏ
jsou na v‰echno i videonávody, nauãej vás
tﬁeba ﬁídit raketu kdyÏ na to pﬁijde ... ale zaãnûte nûãím jednodu‰‰ím, tﬁeba jak uplést
ko‰ík na houby z ruliãek papíru ... Pﬁedstavte si, jak si pak veãer sednete u vínka,
mamka taÈkovi podá nové ponoÏky, takÏe
uÏ do postele nepoleze s ledov˘ma nohama, dûda babãe hrdû donese ke kﬁeslu
novû vyrobené ‰tokrle, aby se jí hezky sedûlo s tím jejím bolav˘m kolenem. A mÛÏete
pokecat o tom, jak jste cel˘ den tvoﬁili.
Pﬁeji vám v‰em, abyste rychle na‰li
nápad, aby vás to chytlo, bavilo a nepustilo,
aby se vám v‰em spolu s pﬁicházejícím
jarem i zlep‰ila nálada. Abyste se tﬁeba i nauãili nûco nového, nikdy není pozdû zaãít.
Abyste kaÏd˘ veãer mohli usínat s vûdomím,
Ïe to nebyl ztracen˘ den. Aby vás tﬁeba mûli
ti okolo za co pochválit a dát vám pusu.
V‰em drÏím palce. Vyhrajte nad touhle
blbou dobou s úsmûvem na tváﬁi!!!
A.S.

REALITA...
KdyÏ tak pﬁem˘‰lím, co se kdy psalo nebo pí‰e
v tiskovinách tohoto typu, do‰la jsem (trochu nerada) k závûru, Ïe se (v‰ichni pisatelé v‰eobecnû)
rádi chlubíme tím, co se povedlo, zlep‰ilo, co dûlá
radost, co nese body nebo po‰imrá ego... Neznamená to ale, Ïe nemÛÏe b˘t nûco, o ãem psát nechceme nebo co jsme pﬁehlédli, ãi nevidûli. Jeden
pﬁíklad za v‰echny je na fotografiích u tohoto textu.
Trochu smutná hádanka: Kdepak to asi je?
(Obrázek vpravo)
V pﬁedchozích mûsících jsem mohla konstatovat, Ïe se povedlo (z dotaãních zdrojÛ) zlep‰it stav
budovy na‰í mateﬁské ‰kolky. Provedli jsme v˘mûnu stﬁe‰ní krytiny a nûkter˘ch dﬁevûn˘ch prvkÛ, realizovali jsme také kompletní v˘mûnu elektroinstalace v objektu tak, aby odpovídala souãasn˘m potﬁebám a nedo‰lo k tomu, Ïe by ‰kolka v leto‰ním
roce jiÏ „nepro‰la revizí“. Zdálo se, Ïe minimálnû
jeden objekt v majetku obce je v poﬁádku a mÛÏeme se vûnovat dal‰ím. JENÎE vlhkost pﬁi v˘mûnû
podlahov˘ch krytin v jedné ãásti pﬁízemí a pátrání
po jejím pÛvodu mû poprvé zavedla do míst, o jejichÏ stavu jsem nemûla zdání. Ve sklepû je (stejnû jako v nûkter˘ch dal‰ích budovách v obci)
nejen hladina vody, která se udrÏuje na minimu
pouze stál˘m odãerpáváním, ale také pohled na
vedení vody a odpadÛ ve stavu, kter˘ je „lépe nevidût“.... Hned se mi vybaví babiããino rãení „na
hoﬁe huj a dole fuj“.
Pﬁeskoãím období nûkolika t˘dnÛ náv‰tûv rÛzn˘ch odborníkÛ a posuzujících, abych si udûlala
obrázek, jaké informace pﬁedloÏím zastupitelÛm
a uvedu jen dvû skuteãnosti.
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Nejdﬁíve jsem obdrÏela posudek o stavu pﬁemostûní potoka pﬁed vchodem do objektu, o kterém pí‰u v jiném ãlánku a v následujících dnech do‰lo k havárii odpadního potrubí a v‰e, co mûlo odtéct do kanalizace konãilo ve sklepû budovy....
TakÏe zpût k nadpisu - REALITA.
I.P.

CHODNÍK P¤ED MATE¤SKOU ·KOLKOU
Pﬁi zji‰Èování stavu sklepení budovy mateﬁské ‰kolky jsem byla technikem, dozorujícím stavby provádûné obcí, upozornûna,
Ïe jednou z pﬁíãin stoupající hladiny vody ve
sklepû M· mÛÏe b˘t prÛsak vody z potoka,
kter˘ kolem budovy teãe. Koryto potoka je
pﬁekryto panely a asfaltovou plochou. Tato
slouÏí nejen pro pû‰í, ale b˘vá zejména rodiãi pﬁiváÏejícími dítka do M· pouÏívána ke
krátkodobému parkování.
Firma s oprávnûním vypracovat odborn˘

Koroze ocelov˘ch nosníkÛ.
Odpadávání betonu z podhledu.
Poru‰ené zdivo opûry, vypadl˘ kámen.

posudek stavu „pﬁemostûní potoka“ (Dr.
Luma MARLUK, k.s.) provedla v prosinci
roku 2020 odbornou prohlídku a ve statickém posouzení konstatovala naprosto nevyhovující stav pﬁemostûní. Na základû jejího
posudku pﬁijalo zastupitelstvo obce usnesení o uzavﬁení vjezdu na zpevnûnou plochu
pﬁed mateﬁskou ‰kolou a uloÏilo starostce
hledání ﬁe‰ení pro zaji‰tûní náhradního parkování v okolí M·.
V souãasné dobû probíhá schvalování
k umístûní dopravního znaãení a zamezení
vjezdu do tohoto prostoru a je vypracována
studie, která ﬁe‰í moÏnost parkování v bezprostﬁední blízkosti M·. IRENA PIPI·KOVÁ

Koroze ocelové v˘ztuÏe.

Studie
parkování

Koroze ocelov˘ch prvkÛ.

Bydlení v BYTOV¯CH DOMECH v majetku obce
Velmi ãasto je toto tématem na‰ich zastupitelsk˘ch debat. Na jedné stranû „misky
vah“ je pﬁesvûdãení zastupitelÛ, Ïe na stavu
obecních domÛ, bytÛ i spoleãn˘ch prostor
lze mnohé zlep‰it, na pomyslnou druhou
„misku vah“ b˘vá v debatách kladen pﬁístup
nûkter˘ch nájemníkÛ. I pﬁi letmé náv‰tûvû
obecních domÛ je na první pohled zﬁejmé,
kdo a v jaké míﬁe se o úklid spoleãn˘ch prostor, pﬁilehl˘ch dvorkÛ i zahrádek stará
a kdo je naopak naprosto zanedbává. Dále
nelze vynechat ekonomiku celého problému, kdy vybrané nájemné (nemûnné v období nûkolika posledních let, ãi desítek let)
pokr˘vá stûÏí bûÏnou údrÏbu jednotliv˘ch
domÛ.
Vûﬁím, Ïe se vûci dají pomalu do pohybu. Rozhodli jsme se, Ïe budeme hledat

ﬁe‰ení, jak situaci zmûnit. Jaro loÀského
roku ukázalo, Ïe i v obecních domech lze
udrÏet poﬁádek ve spoleãn˘ch prostorách domÛ. Ano, úklid (vãetnû dezinfekce) provádûli tenkrát pracovníci údrÏby
obce nebo v rámci sponzorství úklidová
firma z Duchcova a rozhodnû to bylo
vidût. Na základû této zku‰enosti pﬁijalo
zastupitelstvo v listopadu usnesení, Ïe
úklid vnitﬁních prostor budov bude zaji‰Èován pro nájemníky „dodavatelsky“.
V tûchto t˘dnech zaãínáme. Na stejném
zasedání zastupitelstva bylo po pﬁedloÏen˘ch ekonomick˘ch rozborech (i po
srovnání s okolními obcemi) schváleno
zv˘‰ení nájemného v bytov˘ch domech.
Koncem roku 2020 byla dokonãena v˘mûna vût‰iny zaﬁizovacích pﬁedmûtÛ tﬁí vol-

n˘ch bytÛ v domû ã.p. 141 a byty byly pﬁidûleny do nájmu. Mohu tedy konstatovat, Ïe
i nájemníci bydlící v „obecních bytech“ mají
hezké bydlení. V souãasné dobû jsou neobydlené je‰tû tﬁi byty (v jin˘ch obecních nemovitostech), i ty budou pﬁidûleny aÏ po jejich rekonstrukci. Vûﬁím, Ïe i „obecní bydlení“ bude ãím dál tím lep‰í.
Nutno upozornit, Ïe stejnû budeme pﬁistupovat i ke dvorÛm a zahrádkám, ãi plochám
u obecních bytÛ. Zhodnotíme, jak jsou uÏívány a pokusíme se jejich uÏívání upravit
tak, aby to nebyla pro domy v majetku obce
ostuda.
Závûrem lze jen konstatovat, Ïe pro obecní rozpoãet je opravdu velké sousto udrÏet
v‰e v poﬁádku, popﬁípadû stav vylep‰ovat...
O tom jindy.
IRENA PIPI·KOVÁ

I my v na‰í obci produkujeme stále více odpadu
V uplynulém roce jsme byli o nûco více „uvûznûni doma“,
zmûnili své nákupní zvyklosti a urãitû to bylo vidût. Nejen tak,
jak bychom si pﬁáli, ale také tﬁeba u popelnic a nádob na tﬁídûní! Stále více nepoﬁádku! Zmûnili jsme ãetnost svozu z 1 x za 14
dní na 1 x za t˘den, v nûkter˘ch místech pﬁidali kontejnery, ale
pﬁístup na‰ich obãanÛ (krabice i plastové láhve se‰lápnout a tﬁídit do urãen˘ch nádob) se nám mûnit nevede. Je urãitû pohodlnûj‰í vhodit celou krabici nebo plastovou lahev a pak se dívat,
jak nádoby nestaãí. Nemluvím o tom, Ïe oãekávat pﬁeãtení a respektování pokynÛ na cedulce na sbûrném kontejneru uÏ asi
nemohu... ? Apeluji na vás, nedûlejme si z na‰í obce smeti‰tû!
Pozn. Panu Dvoﬁákovi, za úklid po ostatních patﬁí dík! Stejnû
jako vám ostatním, kteﬁí to zﬁejmû dûláte také!
I. Pipi‰ková
HÁJSK¯ KOHOUT
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ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ
Dne 1.1.2021 do‰lo ke zmûnû zákona
O ODPADECH. Vzhledem k tomu, Ïe byl
zákon schválen v prosinci roku 2020
a platit zaãal hned v lednu 2021, bylo pro
2021 stanoveno pﬁechodné období, které
obcím umoÏÀuje pﬁistupovat k nakládání
s odpady dle pÛvodní legislativy a vyuÏít
toto období pro pﬁípravu nového systému.
Co nám mimo jiné zmûna zákona pﬁinese?
■ ZpÛsobí zásadní zmûny v pﬁístupu k tﬁídûní i odevzdávání odpadu
■ Dotkne se stanovení v˘‰e a zpÛsobu vybírání poplatku
■ Odãerpá pravdûpodobnû v˘raznû vy‰‰í
ãástku z obecního rozpoãtu (poãítá mimo
jiné s postupn˘m nav˘‰ením ceny skládkovného za nevytﬁídûn˘ odpad z pÛvodních cca
500 korun na cca 2000 Kã/t).
Nutná opatﬁení:
nebude jiná moÏnost (pokud nechceme postupem ãasu velkou ãást rozpoãtu „utratit“
za likvidaci odpadu) neÏ sníÏit mnoÏství vyprodukovaného nevytﬁídûného odpadu (pro
leto‰ní rok je doporuãeno 200 kg na obãana,
skuteãnost v na‰í obci byla v loÀském roce
311 kg). Pokud se zastupitelstvo rozhodne
pro navrÏené ﬁe‰ení, budou „domácnosti“
postupnû pro podporu kvalitnûj‰ího tﬁídûní
vybaveny i popelnicemi na papír, plast, sklo
a pokud se povede i kompostéry. Dojde
souãasnû ke zmen‰ení objemu nádob na
smûsn˘ odpad a bude pﬁehodnocen poplatek za odpad s podporou ukáznûn˘ch obãanÛ. Jednotlivé kroky budou postupné, k této
tématice se budu ve v‰ech vydáních HK
prÛbûÏnû vracet...
Vybráno z nové legislativy:
- ZÁKON ã. 541/2020 Sb., o odpadech
§ 2 PÛsobnost zákona o odpadech
(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) emise látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í,
b) radioaktivní odpady,
c) v˘bu‰niny, stﬁelivo a munici,
d) exkrementy, slámu a jiné pﬁírodní látky ze
zemûdûlské a lesn. v˘roby
e) nekontaminovanou zeminu a jin˘ pﬁírodní
materiál vytûÏen˘ bûhem stavební ãinnosti,
pokud je zaji‰tûno, Ïe materiál bude pouÏit
ve svém pﬁirozeném stavu pro úãely stavby
na místû, na kterém byl vytûÏen,
f) sedimenty pﬁemísÈované v rámci povrchov˘ch vod za úãelem správy vod,
g) pÛdu in situ, vãetnû nevytûÏené kontaminované zeminy a staveb spojen˘ch se zemí
pevn˘m základem.
(2) Z pÛsobnosti tohoto zákona vyjmuty
a) odpadní vody,
b) tûÏební odpad,
c) léãiva, návykové látky, pﬁípravky obsahující návykové látky a prekursory drog,
4 / 2021

●

HÁJSK¯ KOHOUT

d) mrtvá tûla zvíﬁat, která uhynula jin˘m zpÛsobem neÏ poráÏkou
e) vedlej‰í produkty Ïivoãi‰ného pÛvodu
a získané produkty, s v˘jimkou vedlej‰ích
produktÛ Ïivoãi‰ného pÛvodu a získan˘ch
produktÛ urãen˘ch ke spalování nebo skládkování nebo k vyuÏití v zaﬁízení na v˘robu
bioplynu nebo kompostování,
f) látky, které jsou urãeny k pouÏití jako
krmné suroviny
g) v˘robky s ukonãenou Ïivotnost
§ 4 Odpad
(1) Odpad je kaÏdá movitá vûc, které se
osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se
jí zbavit.
(2) Má se za to, Ïe osoba má úmysl zbavit
se movité vûci, pokud tuto vûc není moÏné
pouÏívat k pÛvodnímu úãelu
§ 5 PÛvodce odpadu
(1) PÛvodcem odpadu se rozumí
a) kaÏd˘, pﬁi jehoÏ ãinnosti vzniká odpad,
b) právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která provádí úpravu odpadÛ nebo jiné ãinnosti, jejichÏ v˘sledkem je zmûna povahy
nebo sloÏení odpadu, nebo
c) obec od okamÏiku, kdy osoba odloÏí
odpad na místo obcí k tomuto úãelu urãenému.
(3) V pﬁípadû komunálních odpadÛ a odpadÛ z obalÛ, s v˘jimkou odpadÛ z domácností, je pÛvodcem tûchto odpadÛ vlastník nemovité vûci, kde vznikají, pokud tak vypl˘vá
z písemné smlouvy s osobou, která by byla
pÛvodcem odpadu podle odstavce 1, a nejpozdûji v okamÏiku vzniku odpadu se stává
vlastníkem odpadu.
§ 12 Pﬁedcházení vzniku odpadu
(1) KaÏd˘ je povinen pﬁi své ãinnosti pﬁedcházet vzniku odpadu, omezovat jeho
mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která vyrábí v˘robky, je povinna zabezpeãit, aby v˘voj a v˘roba tûchto v˘robkÛ
omezily vznik odpadÛ z tûchto v˘robkÛ, zejména pak nebezpeãn˘ch odpadÛ, a pokud
není moÏné vzniku odpadu z tûchto v˘robkÛ
zabránit, je povinna zabezpeãit, aby bylo
moÏné dosáhnout co nejvy‰‰í míry vyuÏití
tûchto odpadÛ v souladu s hierarchií odpadového hospodáﬁství.
(3) KaÏd˘ mÛÏe kompostovat biologicky rozloÏiteln˘ materiál vznikající pﬁi jeho ãinnosti
jako pﬁedcházení vzniku odpadu, pokud
vznikl˘ kompost pouÏije v rámci své ãinnosti nebo jej pﬁedá v souladu se zákonem
o hnojivech a pokud bûhem kompostování
nedojde k ohroÏení Ïivotního prostﬁedí nebo
zdraví lidí
§ 13 Obecné povinnosti pﬁi nakládání s odpady
(1) KaÏd˘ je povinen
a) nakládat s odpadem pouze zpÛsobem

stanoven˘m tímto zákonem a jin˘mi právními pﬁedpisy vydan˘mi na ochranu Ïivotního
prostﬁedí a zdraví lidí
b) nakládat s odpadem pouze v zaﬁízení urãeném pro nakládání s dan˘m druhem a kategorií odpadu, s v˘jimkou shromaÏìování
odpadu, pﬁepravy odpadu, obchodování
s odpadem a nakládání se vzorky odpadu,
c) soustﬁeìovat odpady oddûlenû,
d) nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpeãil pﬁed odcizením nebo únikem nebo aby
nedo‰lo k jeho znehodnocení, do okamÏiku
pﬁedání
§ 15 Povinnosti pÛvodce odpadu
(1) Na nepodnikající fyzickou osobu, která je
pÛvodcem odpadu, se vztahují pouze ty povinnosti pÛvodce odpadu stanovené v tomto
zákonû, u kter˘ch je tak v˘slovnû uvedeno.
(2) PÛvodce odpadu je povinen
a) zaﬁadit odpad podle druhu a kategorie
a nakládat s ním podle jeho skuteãn˘ch
vlastností,
b) prokázat orgánÛm provádûjícím kontrolu,
Ïe pﬁedal odpad, kter˘ produkuje,; v pﬁípadû
stavebního a demoliãního odpadu se tato
povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické
osoby,
c) v pﬁípadû komunálního odpadu, kter˘
bûÏnû produkuje, a stavebního a demoliãního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich
pﬁedání zaji‰tûno písemnou smlouvou pﬁed
jejich vznikem; v pﬁípadû stavebních a demoliãních odpadÛ se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby.
§ 61 Povinnosti osob pﬁi pﬁedávání odpadu
a movit˘ch vûcí do obecního systému
KaÏd˘ je povinen odpad nebo movitou vûc,
které pﬁedává do obecního systému, odkládat na místa urãená obcí v souladu s povinnostmi stanoven˘mi pro dan˘ druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movit˘ch vûcí
tímto zákonem a obecnû závaznou vyhlá‰kou obce, je-li vydána.
§ 62 Povinnosti podnikajících fyzick˘ch osob
a právnick˘ch osob pﬁi nakládání s komunálním odpadem
(1) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která umoÏÀuje ve své provozovnû
nepodnikajícím fyzick˘m osobám odkládání
komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí zajistit místa pro oddûlené
soustﬁeìování odpadu, a to alespoÀ pro odpady papíru, plastÛ, skla, kovÛ a biologick˘
odpad.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba, která produkuje komunální odpad
nebo odpady z obalÛ z papíru, plastÛ, skla
a kovÛ, mÛÏe tyto odpady na základû písemné smlouvy s obcí pﬁedávat do obecního
systému. V takovém pﬁípadû se odpady
z obalÛ zaﬁazují jako odpovídající druh komunálního odpadu.

§ 147 Obecní úﬁad Obecní úﬁad kontroluje,
zda právnické a podnikající fyzické osoby
a) vyuÏívají obecní systém pouze na základû písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní
a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají
s komunálním odpadem v souladu s tímto
zákonem, a
b) mají zaji‰tûno pﬁevzetí odpadu, kter˘
samy nezpracují v souladu s tímto zákonem,
osobou oprávnûnou k pﬁevzetí daného
druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona.
§ 117 Pﬁestupky fyzick˘ch osob
(1) Fyzická osoba se dopustí pﬁestupku tím,
Ïe
a) nesplní povinnost zbavit se movité vûci
podle § 4 odst. 3,
b) provádí kompostování biologicky rozloÏitelného materiálu v rozporu s §12 odst.3,
c) nakládá s odpadem mimo zaﬁízení urãené
pro nakládání s dan˘m druhem a kategorií
odpadu podle § 13 odst. 1 písm. b),
d) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. c) soustﬁeìuje neoddûlenû 1. nebezpeãné odpady,
nebo 2. ostatní odpady,
e) nezabezpeãí odpady, které soustﬁeìuje,
pﬁed odcizením, únikem nebo znehodnocením podle § 13 odst. 1 písm. d),
f) nepﬁedá odpad v souladu s hierarchií odpadového hospodáﬁství zpÛsobem stanoven˘m v § 13 odst. 1 písm. e),
g) pﬁevezme odpad, aniÏ by byla k jeho pﬁevzetí oprávnûna podle § 13 odst. 2,
h) jako vlastník odpadu nepﬁedá nezákonnû
soustﬁedûn˘ odpad do zaﬁízení urãeného
pro nakládání s odpady nebo do dopravního
prostﬁedku provozovatele zaﬁízení podle §
14 odst. 1,
i) jako vlastník pozemku neuãiní oznámení
o nezákonnû soustﬁedûném odpadu podle §
14 odst. 2,
j) v rozporu s rozhodnutím obecního úﬁadu
obce s roz‰íﬁenou pÛsobností vydan˘m na
základû § 14 odst. 5 písm. a) nezabezpeãí
místo, kde se nachází nezákonnû soustﬁedûn˘ odpad, proti dal‰ímu návozu odpadu,
k) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. b) neprokáÏe, Ïe pﬁedala odpady, které produkuje,
stanoven˘m zpÛsobem,
l) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. c) nemá stanoven˘m zpÛsobem a v odpovídajícím
mnoÏství písemnou smlouvou zaji‰tûno pﬁedání stavebního a demoliãního odpadu,
které sama nezpracuje,
m) jako vlastník nemovité vûci v rozporu §
15 odst. 4 nepﬁedá odpady soustﬁedûné
v provozovnû do zaﬁízení urãeného pro nakládání s odpady,
n) jako vlastník nemovité vûci v rozporu s §
17 odst. 3 nepﬁedá odpady soustﬁedûné
v zaﬁízení do jiného zaﬁízení urãeného pro
nakládání s odpady,
o) jako pÛvodce odpadu v rozporu s § 18
odst. 2 pﬁedá stanoven˘ odpad do mobilního zaﬁízení ke sbûru, úpravû nebo vyuÏití
odpadu,
p) provádí vzorkování, zkou‰ky nebo testy
odpadÛ v rozporu s nûkterou z povinností
stanoven˘ch v § 29 odst. 1 aÏ 4,

q) soustﬁeìuje odpady v rozporu s technick˘mi podmínkami stanoven˘mi podle § 30
odst. 1,
r) v rozporu s § 47 odst. 4 provádí pﬁepravu
odpadÛ do âeské republiky za úãelem odstranûní nebo za úãelem energetického vyuÏití,
s) pﬁi pﬁeshraniãní pﬁepravû odpadÛ neplní
podmínky stanovené v rozhodnutí ministerstva vydaném podle naﬁízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) ã. 1013/2006 nebo
podle § 49, 51 nebo § 52 odst. 1, nebo
t) odkládá odpad nebo movitou vûc, které
pﬁedává do obecního systému, v rozporu s §
61.

- ZÁKON ã. 542/2020 Sb., o v˘robcích
s ukonãenou Ïivotností
§ 4 Pﬁedání v˘robku s ukonãenou Ïivotností
KaÏd˘, kdo se zbavuje v˘robku s ukonãenou Ïivotností, je povinen jej pﬁedat pouze
osobû oprávnûné k jeho pﬁevzetí. Jin˘m
osobám smí b˘t v˘robek s ukonãenou Ïivotností pﬁedán, pouze jde-li o pﬁedání nezbytného mnoÏství kusÛ pro úãely vûdy a v˘zkumu, pﬁedání k muzejním úãelÛm nebo pro
úãely umûlecké, tvÛrãí nebo sbûratelské ãinnosti.

(2) Fyzická osoba se dále dopustí pﬁestupku
tím, Ïe
a) v rozporu s § 72 odst. 1 smísí nebezpeãn˘ odpad nebo neprovede roztﬁídûní smísen˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ,
b) jako povûﬁená osoba v rozporu s § 76
odst. 2 neprovede hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadu v souladu se stanoven˘mi metodami nebo postupy,
c) jako povûﬁená osoba v rozporu s § 76
odst. 6 vydá osvûdãení pro odpad, za kter˘
odpovídá jako pÛvodce odpadu nebo provozovatel zaﬁízení,
d) v rozporu s § 82 odst. 1 nebo 2 nepﬁedá
polychlorované bifenyly, odpad polychlorovan˘ch bifenylÛ nebo zaﬁízení obsahující polychlorované bifenyly k odstranûní nebo nedekontaminuje zaﬁízení obsahující polychlorované bifenyly,
e) v rozporu s § 85 odst. 1 nesplní nûkterou
z povinností pﬁi nakládání s odpadem obsahujícím azbest,
f) jako pacient nakládá s odpadem v rozporu s pouãením podle § 89 odst. 2,
g) jako chovatel zvíﬁete nakládá s odpadem
v rozporu s pouãením podle § 89 odst. 4
h) pﬁi pﬁeshraniãní pﬁepravû odpadÛ nakládá se zadrÏen˘m odpadem nebo dopravním
prostﬁedkem v rozporu s § 138 odst. 2, nebo
i) pﬁi pﬁeshraniãní pﬁepravû odpadÛ provede
nedovolenou pﬁepravu odpadÛ podle naﬁízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ã.
1013/2006 nebo jinak poru‰í nûkterou z povinností stanovenou naﬁízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) ã. 1013/2006 nebo
naﬁízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/852.

§ 121 Pﬁestupky fyzick˘ch osob
(1) Fyzická osoba se dopustí pﬁestupku tím,
Ïe
a) se zbaví v˘robku s ukonãenou Ïivotností
nebo jeho ãásti v rozporu s § 4,
b) v rozporu s § 14 odst. 4 pﬁevezme v˘robek s ukonãenou Ïivotností,
c) umístí vozidlo s ukonãenou Ïivotností
nebo jeho podstatné ãásti v rozporu s § 104
odst. 2,
d) v rozporu s § 104 odst. 5 drÏí nebo pﬁechovává více neÏ 3 vybraná vozidla s ukonãenou Ïivotností, která nejsou evidována
v registru silniãních vozidel v âeské republice, nebo
e) v rozporu s § 105 odst. 4 neumoÏní osobû
povûﬁené obecním úﬁadem vstup na pozemek.

(3) Za pﬁestupek lze uloÏit pokutu do
a) 10 000 Kã, jde-li o pﬁestupek podle odstavce 1 písm. b), i) nebo j),
b) 50 000 Kã, jde-li o pﬁestupek podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 nebo písm. t) nebo
odstavce 2 písm. f) nebo g),
c) 100 000 Kã, jde-li o pﬁestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. d) bodu 1, písm. e),
f), k) nebo l) nebo odstavce 2 písm. a) aÏ c),
d) 200 000 Kã, jde-li o pﬁestupek podle odstavce 1 písm. h), m) aÏ q) nebo odstavce 2
písm. e) nebo h), nebo e) 1 000 000 Kã, jdeli o pﬁestupek podle odstavce 1 písm. c), g),
r) nebo s) nebo odstavce 2 písm. d) nebo i).

Pﬁestupky dle zákona ã. 542/2020 Sb.,
o v˘robcích s ukonãenou Ïivotností

(2) Za pﬁestupek podle odstavce 1 lze uloÏit
pokutu do 100 000 Kã.
§ 126 Spoleãná ustanovení k pﬁestupkÛm
(1) Pﬁestupky podle tohoto zákona projednává
a) obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
- ZÁKON ã. 543/2020 Sb., kter˘m se mûní
nûkteré zákony v souvislosti s pﬁijetím
zákona o odpadech a zákona o v˘robcích
s ukonãenou Ïivotností - poplatky za komunální odpad
(1)Úãelem tohoto zákona je zajistit vysokou
úroveÀ ochrany Ïivotního prostﬁedí a zdraví
lidí a trvale udrÏitelné vyuÏívání pﬁírodních
zdrojÛ pﬁedcházením vzniku odpadÛ a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodáﬁství za souãasné sociální
únosnosti a ekonomické pﬁijatelnosti tak,
aby bylo dosaÏeno cílÛ odpadového hospodáﬁství stanoven˘ch v pﬁíloze ã. 1 k tomuto
zákonu a umoÏnûn pﬁechod k obûhovému
hospodáﬁství.
(2)Tento zákon zapracovává pﬁíslu‰né pﬁedpisy Evropské unie, zároveÀ navazuje na
pﬁímo pouÏitelné pﬁedpisy Evropské unie
a upravuje a) pravidla pro pﬁedcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním, b) práva
a povinnosti osob v odpadovém hospodáﬁství a c) pÛsobnost orgánÛ veﬁejné správy
v odpadovém hospodáﬁství.
I.P.
HÁJSK¯ KOHOUT
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Îili mezi námi
Dne 23. 3. 2021 to bude právû rok co nás
opustil ná‰ kamarád a velk˘ hájsk˘ patriot,
Jindﬁich ·ulcek. V dne‰ním pﬁíspûvku se
podíváme trochu do jeho ãinorodého Ïivota.
Pﬁedev‰ím na umûní v˘stavby a renovace
star˘ch kachlov˘ch kamen, ale také krbÛ
a topeni‰È.
V mnoha rodinn˘ch domech, chalupách,
chatách, ale také v restauraãních zaﬁízeních, Jindra vystavûl unikátní kousky kachlov˘ch kamen, které jsou mezi sv˘mi majiteli

oblíbeny nejen pro vzhled, ale pﬁedev‰ím
také pro funkãnost. Ve svém fotoalbu nám
ukazoval, jak vlastnû takové kamna vznikají, od jejich základu aÏ po poloÏení posledních kachlí a následnému nejdÛleÏitûj‰ímu
kroku, zapálení ohnû. O své práci vykládal
vÏdy s nad‰ením a bylo vidût, Ïe to byl i jeho
koníãek.
Jednou z jeho nejvût‰ích „zakázek“ byla
úãast na rekonstrukci Dûãínského zámku,
které si pro‰lo tûÏk˘m obdobím. Pﬁedev‰ím
potom, co ho sovûtská armáda pouÏívala
jako kasárna a tûÏce se podepsala na stavu
této kulturní památky. Jindﬁichova práce
byla spojena jak jinak, neÏ s rekonstrukcí

a v˘stavbou zniãen˘ch kamen. Podle dobov˘ch fotografií, se podaﬁilo sehnat potﬁebn˘
materiál a mohlo se zaãít. Po roce práce se
nûkteré místnosti zámku, díky zrekonstruovan˘m kachlov˘m kamnÛm, staly opût dominantními prostory.
O tom, Ïe to Jindﬁich opravdu umûl, se
mÛÏete pﬁesvûdãit sami, pokud nav‰tívíte
Dûãínsk˘ zámek.
A jestli je to pro vás daleko, zajdûte si
tﬁeba do restaurace âern˘ Orel a v‰imnûte
si krásn˘ch kachlov˘ch kamen v rohu restaurace, které v chladn˘ch dnech rozehﬁívají ztuhlá tûla náv‰tûvníkÛ.
Václav Moldavãuk

artnerství mezi obcí Háj
u Duchcova a obcí Kreischa
má mnohaletou tradici stejnû
jako pﬁátelství mezi lidmi, kteﬁí stáli
u jeho zrodu. Turistická aktivita
Dr. sc. nat. Wolganga Göbel, jeho
manÏelky Fränze a jejich pﬁátel se
stala poãátkem pravideln˘ch kaÏdoroãních setkání.
Poãátkem roku jsme obdrÏeli
smutnou zprávu: dne 5.1. 2021 pan
Wolfgang Göbel zemﬁel.
Upﬁímnou soustrast jsme kvÛli
koronavirov˘m opatﬁením projevili
pouze písemnou formou, rozlouãení se konalo pouze v nejuÏ‰ím rodinném kruhu....
I.P.

P

âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ pÛsobí i v Háji
V prosinci minulého roku zahájila svou ãinnost na území
tﬁech sousedních obcí - Hrob, Osek, Háj u Duchcova místní skupina âeského ãerveného kﬁíÏe. Mezi na‰e
dobrovolnické aktivity patﬁí práce s mládeÏí, zdravotní
dozory pﬁi akcích, spolupráce a vzájemná v˘pomoc s ostatními
místními skupinami a se sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ v místû pÛsobení, osvûta a ‰íﬁení humanitárního práva a principÛ ââK, propagace bezplatného darování krve, poﬁádání táborÛ a studijních stﬁe6 / 2021
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disek, ‰kolení a jin˘ch akcí s Oblastním spolkem ââK Teplice.
Aktuálnû pﬁipravujeme KrouÏek mladého zdravotníka, pomáháme
seniorÛm s registrací na oãkování proti COVID-19 a na srpen leto‰ního roku plánujeme i letní dûtsk˘ tábor v Rekreaãním stﬁedisku Hrachov u Pﬁíbrami. AÏ to epidemiologická situace dovolí, budeme poﬁádat akce nejen pro dûti, ale také pro seniory.
Chcete se i vy stát dobrovolníkem a pomáhat ostatním? Pﬁidejte
se k nám, rádi mezi sebou uvítáme dûti i dospûlé. Kontakt najdete
na na‰em webu www.mscckhoh.cz
Za v‰echny ãleny, David Ka‰par, pﬁedseda

MASOPUST
na koleãkách
Únorové dny b˘vají u nás, stejnû jako
v ﬁadû ostatních mûst a obcí, pﬁíleÏitostí
k oslavû pﬁicházejícího jara a zpravidla také
okoﬁenûné masopustním veselím. Tradici
jsme nechtûli ani letos kvÛli zaveden˘m
vládním opatﬁením poru‰it. Do‰lo tedy
k dal‰í „bezkontaktní“ verzi spoleãenské
akce!!!
Obléknout kost˘m, vybûhnout pﬁed
dveﬁe, podívat se a zamávat totiÏ Ïádné naﬁízení nezakazuje. A jízdu povozem, kter˘
rozdává písniãky, úsmûvy a dobrou náladu
také ne....
TakÏe, leto‰ní MASOPUST u nás V HÁJI
nebyl vlastnû úplnû v Háji, ale byl na koleãkách. Za krásného, slunného a mrazivého
sobotního odpoledne se s mal˘m zpoÏdûním na cestu obcí vydal nazdoben˘ masopustní povoz, okolo kterého tanãilo prase
s medvûdem, ãernoch, ﬁezník, principál
a dal‰í...
Hlasit˘m zpûvem se snaÏili k plotu ãi dveﬁím vylákat z tepla domovÛ ty z vás, kter˘m uÏ také obãasné veselení a setkávání
se schází. Na‰i milí „kejklíﬁi“ se pokusili
navodit úsmûvy v‰ech pﬁihlíÏejících a kdo
chtûl a umí, mohl jejich putování sledovat
ve FB on-line pﬁenosu nebo se dodateãnû
potû‰it poﬁízen˘mi fotografiemi, na kter˘ch je zﬁejmé, kolika na‰im obãanÛm neschází smysl pro humor a chuÈ nenechat
se pﬁeválcovat chmury, které nás jiÏ dlouho obchází.
Dûkuji proto vám v‰em, kteﬁí jste na‰li
i v této podivné dobû ‰petku smyslu pro
humor a alespoÀ zamávali a dûkuji také Divadlu V Pytli Petra Stolaﬁe za rozdávání
dobré nálady. Vûﬁím, Ïe kousek z ní se dostal ke kaÏd˘m dveﬁím...
Pﬁi procházení fotografií jsme se témûﬁ
jednomyslnû shodli, Ïe nejvíc nás pobavilo
novû vzniklé ¤EZNICTVÍ. PﬁestoÏe se
Ïádná soutûÏ o ceny nekonala, vyslouÏilo
si od nás dárkovou poukázku, jako
ODMùNU.
Irena Pipi‰ková

(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT
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Obecní knihovna Háj u Duchcova
Milí ãtenáﬁi, kaÏd˘ rok vyhla‰uje Databáze knih âtenáﬁskou
v˘zvu. Pﬁeãtûte v prÛbûhu celého leto‰ního roku dvacet knih podle
dan˘ch témat, která jsou uvedena na letáku. RÛzné tipy na tituly
knih odpovídající zadanému tématu a více o v˘zvû naleznete na
stránkách - https: //www.databazeknih.cz/vyzva?rok=2021. Pokud
chcete ãelit této zábavné v˘zvû a pﬁidáte se, pak neváhejte a v pﬁíznivûj‰í dobû si pﬁijìte knihy vypÛjãit. Já se jiÏ teì tû‰ím na zprávy od
vás....
Va‰e knihovnice

V˘dejní místo Zásilkovny u nás
Z-BOX je samoobsluÏné v˘dejní místo Zásilkovny, díky kterému uÏ nikdy nemusíme b˘t jako na trní a ãekat, aÏ nám zavolá
kur˘r. (Cena doruãení je stejná jako na v˘dejním místû.)
V prÛbûhu mûsíce bﬁezna bude instalován u budovy OÚ a bude
umoÏÀovat pﬁijímání (pozdûji i odesílání zásilek). K jeho pouÏívání je
nutná jednoduchá mobilní aplikace, zásilku vyzvedáváte v libovoln˘
den i ãas - po zadání kódu.

Ztráty a nálezy

Gratulujeme jubilantÛm

Nález br˘lí v Zelenkovû ul. - informace na OÚ.

Velká gratulace patﬁí na‰im spoluobãanÛm, kteﬁí v leto‰ním roce oslavili nebo je‰tû oslaví v˘znamné kulaté nebo
pÛlkulaté v˘roãí:

Nález klíãÛ od auta - informace na OÚ.
ZTRATILA SE VÁM POPELNICE?
Obãas se stane, Ïe ji tzv. „schroupne“ svozov˘
vÛz - technika je jen technika. Následuje bûÏn˘
zpÛsob: informujete pracovnici OÚ a poté (zpravidla) do 5ti dní obdrÏíte popelnici novou.
CHYSTÁ SE NOVINKA
NeÏ pﬁistoupíte k nahlá‰ení
ztráty, zkontrolujte prosím
datum poslední úhrady poplatku! ... (na tento pﬁípad se
totiÏ 5ti denní lhÛta vztahovat
nebude).

8 / 2021

●

HÁJSK¯ KOHOUT

LEDEN:
Anna Streicherová
Petr Wolf
Petr Ch˘le
Miroslav Lajbl
Josef Bal˘
Îofie Sirotková
Bohuslav Sirotek
Jaroslav Koãí
ÚNOR:
ZdeÀka Tampeová
Marie Pribi‰ová
ZdeÀka Beranová
Helena PrÛ‰ová
Jaroslav Jandovsk˘
Miloslav Paﬁez
BoÏena Hnilicová

B¤EZEN:
Lenka Kubrychtová
Karel Matou‰ek
Milan BechyÀsk˘
Jaroslava Králová
Miloslav Plodr
Kvût âertová
Hana Urbanová

Zima uÏ se louãí s námi,
sníÏek uÏ je za horami.
Sluníãko si ãe‰e vlasy,
v zahrádkách uÏ brzy asi pokvete nám petrklíã,
kter˘ po‰le zimu pryã.
Po vánoãních svátcích jsme se opût
v‰ichni s radostí se‰li v na‰í ‰kolce a tû‰ili
se, co nám pﬁinese zima.
Leden jsme zaãali povídáním o Tﬁech králích, o zimních radovánkách, poãasí a také
zimních sportech. Ty jsme si mohli i vyzkou‰et. Leto‰ní zima nás pﬁekvapila velk˘m
mnoÏstvím snûhové nadílky. Spoleãnû jsme
stavûli snûhuláky, dûti vytváﬁely ve snûhu
andílky, sledovaly stopy ve snûhu, ale také
se klouzaly na igelitov˘ch ta‰kách i po zadeãku. Opravdu jsme si zimu uÏili, tak jak
dlouho uÏ ne. Bylo to moc prima, hlavnû,
kdyÏ nám k tûmto radovánkách svítilo sluníãko a nebe bylo bez mráãkÛ. Sice jsme
z vycházek chodili úplnû promoãeni, ale
spokojeni s ãerven˘mi tváﬁiãkami.
Jednou z mála akcí, kterou jsme mohli
uskuteãnit bylo sférické kino. Bylo to po
dlouhé dobû krásné vytrÏení z na‰í kaÏdodenní práce. KaÏdá tﬁída si mohla vybrat pohádku, kterou chtûjí shlédnout. Tﬁída Sluníãek si vybrala pohádku z moﬁského prostﬁedí „DobrodruÏství na útesu“. Dûti poznávaly
rÛzné druhy ÏivoãichÛ, kteﬁí Ïijí v moﬁi. Na
konec musely také odpovûdût na rÛzné
otázky, jestli pohádku bedlivû sledovaly.
Tﬁída Hvûzdiãek si vybrala pohádku Polaris
o pﬁátelství ledního medvûda a tuãÀáka,
kteﬁí cestovali vesmírem od severního k jiÏnímu pólu.
V únoru jsme zavítali do ﬁí‰e pohádek. Povídali jsme si o tom, která pohádka se dûtem
nejvíce líbí, kdo jim doma pohádky ãte. Dûti
poznávaly pohádkové postaviãky. Nauãily
se písniãky z pohádek. Také jsme si povídali o kníÏkách, jak se k nim musíme chovat,
kam je ukládáme. A jaké knihy mají doma.
Dûti pak pﬁinesly do ‰kolky ukázat svoji nejmilej‰í kníÏku pohádek. Ve tﬁídách jsme si

udûlali v˘stavku a dûti si navzájem kníÏky
ukazovaly. Nejenom, Ïe jsme si pohádky
ãetli a vyprávûli, ale jaké bylo na‰e pﬁekvapení, kdyÏ nás Hvûzdiãky pozvaly na pohádku, kterou nacviãily a zahrály. V‰ichni
jsme se moc tû‰ili. KvÛli nynûj‰í situaci nás
nemohou nav‰tûvovat divadla a zahrát nám
pohádky, tak se toho ujaly právû Hvûzdiãky.
Byla to pohádka „Budka v poli“. V‰ichni dût‰tí herci se své úlohy chopili na v˘bornou.
Pohádka se v‰em moc líbila a uÏ teì se tû‰íme na dal‰í.
Ani Sluníãka nezÛstala pozadu. Dûti si nacviãily tanec na písniãku „Tancujeme
Pongo“, ale bohuÏel, uÏ nám nestihly toto
pﬁedstavení zatanãit.
Únor jsme uzavﬁeli Karnevalov˘m dopolednem. Do ‰kolky pﬁicházely dûti v maskách a moc jim to slu‰elo. Netop˘ﬁí sleãna,
Spiderman, potápûã, Hermiona, rytíﬁi, princezny a dal‰í krásné masky. Dûti tanãily, pl-

nily roztodivné úkoly, po celé ‰kolce se roztanãil dlouh˘ had. Nakonec v‰echny dûti dostaly karnevalovou medaili a samozﬁejmû
i balíãek se sladkou odmûnou. Dopoledne
uteklo jako voda, ve ‰kolce vládla usmûvavá a radostná nálada i dlouho po ukonãení
karnevalu.
A to uÏ jsme si chystali pﬁivítat první jarní
dny, ale bohuÏel nás zasáhlo uzavﬁení ‰kolky.
Nejprve jsme ‰kolku museli uzavﬁít z dÛvodu nákazy Covid-19 jednoho ze zamûstnancÛ, ãekalo nás úplnû v‰echny testování
a karanténa, ale co bylo nejdÛleÏitûj‰í...díky
na‰í rychlé reakci a bájeãné spolupráci s rodiãi, nedo‰lo k roz‰íﬁení této nemoci, která
nás v‰echny trápí a dûsí zároveÀ, a dûti zÛstaly zdravé.
Povinná karanténa je‰tû ani neskonãila
a pﬁi‰lo následné uzavﬁení v‰ech mateﬁsk˘ch ‰kol a pro nás v‰echny nová povinnost a v˘zva...
Pro na‰e pﬁed‰koláãky chystáme distanãní v˘uku. Nûkteﬁí z nich ji uÏ prÛbûÏnû absolvovali od podzimu. Na dal‰í t˘dny pﬁipravujeme v˘uku pro v‰echny. KaÏd˘ t˘den dûti
dostanou nûkolik úkolÛ, které jim usnadní
vstup do 1. tﬁídy. Úkoly jsou rozmanité...
znalost písmenek, dnÛ v t˘dnu, poãítání, nauãit se básniãku, písniãku, ale i pracovní
a v˘tvarné úkoly. Splnûné úkoly pak zpûtnû
po‰lou paní uãitelce. Doufejme, Ïe tato situace brzo skonãí a my se zase v‰ichni vrátíme do ‰kolky.
Pﬁejeme v‰em krásné a pohodové jarní
dny, uÏijte si veselé Velikonoce s bohatou
nadílkou.
Kolektiv mateﬁské ‰koly
PODùKOVÁNÍ SPONZORÒM
NA·Í MATE¤SKÉ ·KOLY
Ráda bych touto cestou podûkovala v‰em
tûm, kteﬁí i v této tûÏké a pro mnohé i smutné dobû nemyslí jen na sebe, ale dokáÏou
i potû‰it ostatní.
Na zaãátku ‰kolního roku 2020/21 jsem
obdrÏela pro na‰i mateﬁskou ‰kolu ãástku
(Pokraãování na následující stranû)
HÁJSK¯ KOHOUT
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Podle zákona ã. 561/2004 Sb., § 34 odst. 2, ﬁeditelka
Mateﬁské ‰koly Háj u Duchcova, okres Teplice,
pﬁíspûvková organizace oznamuje, Ïe

ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY
pro ‰kolní rok 2021/22 probûhne:
ve dnech 2. 5. 2021 - 16. 5. 2021
a to dle doporuãení M·MT
v elektronické podobû

P¤EDZÁPIS
20 000,- Kã od pana Ing. Oto Stehna, kter˘ na‰í ‰kolce pﬁispûl jiÏ
opakovanû. V létû pro‰la ‰kolka velkou rekonstrukcí, a tak se nám
kaÏdá koruna navíc hodila na dovybavení nov˘ch prostor.
KaÏd˘m rokem se dûti moc tû‰í aÏ k nám do ‰kolky pﬁijde JeÏí‰ek
a nûco krásného nám nadûlí...nejprve jsme od na‰í obce, ostatnû
jako kaÏd˘ rok, obdrÏeli krásn˘ dárek. Byly jím pﬁenosné sportovní
ko‰e, které jsme „moc potﬁebovali“.
Ale je‰tû, neÏ k nám tento krásn˘ dárek doputoval, tak nám pan
Ing. Jaroslav Má‰a nadûlil finanãní dar 15 000,-Kã a stejnû ‰tûdr˘
byl i pan Martin Bﬁeãka se svojí ãástkou 10 000,-Kã. Peníze si zatím
je‰tû ‰etﬁíme, protoÏe bychom je rádi vyuÏili tﬁeba na nûjak˘ krásn˘
v˘let...
Posledním hodn˘m ãlovûkem, kterému bych také ráda podûkovala, je pan Martin Pucholt, kter˘ nám do ‰kolky nechal vyrobit nádherné dﬁevûné zábradlí. Je urãené pro na‰e „dospûláky“, protoÏe
pﬁedpisy to tak Ïádají. Jen nás teì bude ãekat s tímto darem jeden
velk˘ úkol...v‰em tûm na‰im mrÀouskÛm se tak moc líbí, Ïe se
v‰ichni „potﬁebují“ drÏet právû toho nového, na které sotva dosáhnou....
Za cel˘ kolektiv mateﬁské ‰koly vám v‰em je‰tû jednou dûkuji.
Bc. Jaroslava Schäferová

bude otevﬁen od 5. 4. do 14. 5. 2021
Na webov˘ch stránkách ‰koly budou uveﬁejnûny informace
k elektronickému pﬁedzápisu, kter˘ doporuãujeme vyuÏít pro
usnadnûní komunikace, i informace k samotnému zápisu.

Velikonoãní tradice
momenty: poÏehnání ratolestí, jeÏ se odehrává mimo chrám, s prÛvodem celého spoleãenství; ãtení pa‰ijí; slavnost m‰e svaté.
Na tuto nedûli se za Jana Pavla II. zaãal slavit Svûtov˘ den mládeÏe.
SAZOMETNÁ ST¤EDA
Tento den se vymetají saze z pﬁíbytkÛ, tj.
domy se ãistí a pﬁipravují na svátky.

Velikonoce patﬁí k nejstar‰ím svátkÛm
vÛbec. Jejich základní podstatou z dob
pﬁedkﬁesÈansk˘ch bylo vítání pﬁicházejícího jara, nového vegetaãního období,
v pﬁeneseném slova smyslu vítûzství Ïivota nad smrtí. BohuÏel dnes tradice
ustupují do pozadí a stále ménû mlad˘ch
lidí si uvûdomuje, proã se Velikonoce
vÛbec slaví.

SVAT¯ T¯DEN
KVùTNÁ NEDùLE
Nedûle, která bezprostﬁednû pﬁedchází
velikonocím. Oslavuje KristÛv triumfální
vjezd do Jeruzaléma nûkolik dnÛ pﬁed jeho
umuãením. V liturgii svátku jsou v˘znaãné tﬁi
10 / 2021
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ZELEN¯ âTVRTEK
Název vzniknul pravdûpodobnû z toho, Ïe
se v dﬁívûj‰ích dobách v tento den mûla jíst
jen zelená strava (zelenina).
VELK¯ PÁTEK
Název byl odvozen od velkého tajemství.
Velk˘ pátek je pﬁipomínkou dne smrti a ukﬁiÏování JeÏí‰e Krista, proto je proÏíván jako
den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií odpoledne ve tﬁi hodiny zemﬁel JeÏí‰ na kﬁíÏi. Proto se pﬁibliÏnû
v tento ãas vûﬁící scházejí k zvlá‰tní bohosluÏbû - není to bûÏná m‰e, otvírá se smysl
utrpení a smrti Krista pﬁi ãtení Bible, pﬁipomíná se pokleknutím pﬁed kﬁíÏem, pﬁedná‰í
se modlitby za velké bolesti celého svûta
(rozdûlení, války, ‰patné vztahy, nejednota
kﬁesÈanÛ...). V mnoh˘ch kostelech se koná
tento den je‰tû poboÏnost kﬁíÏové cesty.

BÍLÁ SOBOTA
Bílá sobota je tzv. aliturgick˘m dnem,
neboÈ se tento den zásadnû neslaví m‰e
svatá a dal‰í svátosti, kromû pomazání nemocn˘ch a svátosti smíﬁení. Skonãením Bílé
soboty skoncoval také dlouhotrvající pÛst.
VELIKONOâNÍ NEDùLE
Kristus vstal z mrtv˘ch za svítání „prvního
dne v t˘dnu“ neboli „prvního dne po sobotû“
(která byla podle Ïidovského kalendáﬁe posledním dnem t˘dne). Sv˘m zmrtv˘chvstáním dovr‰il BoÏí stvoﬁitelské a vykupitelské
dílo. Proto se kﬁesÈané v tento den zaãali
pravidelnû scházet k eucharistickému „lámání chleba“ a tento den nazvali „dnem
Pánû“.
VELIKONOâNÍ PONDùLÍ
Tento den je pomlázka, velikonoãní hodování, mrskut. Chlapci chodí dÛm od domu za
dûvãaty se spleten˘mi pomlázkami vût‰inou
z vrbového proutí zdobené stuhami. ·lehají
dívky a vin‰ují. Za to dostanou malovaná vajíãka. Nûkde je zvykem, Ïe v úter˘ chodí
s pomlázkou dûvãata, jinde polévají chlapce
vodou. V mnoha vsích bylo zvykem ãíhat na
dûvãata ráno, kdyÏ ‰la do kostela.
BÍLÁ NEDùLE
Druhá nedûle velikonoãní - novokﬁtûnci
nosili toho dne naposledy bílé kﬁestní roucho. Dnes je ãasto dnem slavnostního prvního sv. pﬁijímání.
(zdroj: wikipedie)

Pojìme zbavit rou‰ek
alespoÀ na‰i pﬁírodu
V této prapodivné dobû, kdy je nám zapovûzeno cestovat a nyní
dokonce i po âechách, zbylo nám k procházkám jen okolí Háje.
A i tady je moc krásnû ... tedy bylo by, kdyby nûkterá lidská „prasátka“ neodhodila venku v‰e, co jim vypadlo z „praciãek“. Pojìme si
poslední bﬁeznovou sobotu protáhnout kosti a spoleãnû (i kdyÏ
podle vládních naﬁízení kaÏd˘ zvlá‰È) uklidit okolí na‰í obce a uãit
u toho i na‰e dûti, Ïe odpadky patﬁí do popelnice. Zbavme, a napadá mû témûﬁ symbolicky, alespoÀ na‰i pﬁírodu tûch nenávidûn˘ch,
v‰ude se povalujících, rou‰ek a ostatního nepoﬁádku. Letos si sice
nedáme spoleãnû svaãinu, ale aÏ se tﬁeba potkáme na hájsk˘ch
cestách s odpadkov˘mi pytli v rukách, mÛÏeme si tﬁeba zamávat...
Moc dûkujeme, Ïe i vy se pﬁipojíte ...
Kulturní komise

Dále pak posílám mapku pro lep‰í orientaci, kde budou pﬁipraveny odpadkové pytle (modré body o kter˘ch se pí‰e na letáku) ... k té
bych prosila jen pﬁipnout vysvûtlení pro ty ménû zdatné turisty:
V pﬁiloÏené mapce jsme pro vás vytipovali pár oblastí, kter˘m by
urãitû men‰í ãi vût‰í úklid prospûl...

1.
2.
3.
4.
5.
6.

oblast kolem rybníka Máj
cesta a remízek smûrem na Osek
oblast kolem Dubu
Nová stezka za Sokolovnou
cesta ke kapliãce a okolí rybníku KníÏák
cesta z Lesní stezky smûrem na Osek
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P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR
PROSÍM RODIâE, ABY NEZÁVAZNù PROJEVILI SVÒJ ZÁJEM O USPO¤ÁDÁNÍ P¤ÍMùSTSKÉHO TÁBORA U NÁS HÁJI.
V dal‰í jednání s firmou v pﬁípadû zájmu vstoupíme... Staãí krátká informace do podatelny OÚ. MoÏno i pro dûti z M·. I.P.
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Program ã. 122D21 MPO âR „Regenerace a podnikatelské vyuÏití brownfieldÛ“
Obec Moldava v Kru‰n˘ch horách, IâO: 00266507
Revitalizace b˘valé nádraÏní budovy Moldava v Kru‰n˘ch horách

Obec Moldava
Tisková zpráva ã. 1
z 12. 2. 2021
Zastupitelstvo obce Moldava spou‰tí projekt rekonstrukce moldavského nádraÏí. Zastupitelé o tom rozhodli na svém zasedání ve ãtvrtek 11. 2. 2021.
Dﬁívûj‰í rozhodnutí o prodeji z roku 2019 bylo zastupitelstvem zru‰eno (revokováno).
Budova moldavského nádraÏí je kulturní památkou. Nachází se uprostﬁed tzv.
Moldavské dráhy, historické trati vedoucí z Mostu do Freibergu. Na traÈ, která je známá
rovnûÏ jako Teplick˘ Semmering, navazuje pﬁím˘ spoj z Dûãína, Ústí nad Labem
a Teplic. Moldavská dráha patﬁí k turisticky nejoblíbenûj‰ím tratím v âR.
V souãasné dobû bûÏí intenzivní jednání o dostavbû osmikilometrového úseku na saské
stranû, která by znamenala znovupropojení Moldavy s Freibergem.
O propojení tratí a obnovu nádraÏní budovy usiluje zájmová skupina dvaceti ãesk˘ch
a sask˘ch mûst a obcí. Koordinátorem zájmové skupiny je Nadaãní fond „Moldavská
dráha / Teplick˘ Semmering“, kter˘ obci pomohl zajistit registraci nádraÏní budovy do
programu „Brownfield“ Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR. Obec má díky registraci do
programu moÏnost získat na sanaci budovy dotaci ve v˘‰i 50 mil. Kã.
Finanãní podíl obce na rekonstrukci budovy pﬁedstavuje 2,5 mil. Kã. Na jeho zaji‰tûní
byla koncem roku 2020 vyhlá‰ena veﬁejná sbírka. Transparentní úãet:
135 444 135 / 2010.
NádraÏní budova na Moldavû patﬁí k nejrozsáhlej‰ím historick˘m dráÏním objektÛm
v âechách. Rozkládá na plo‰e 1361 m2.
V budovû nádraÏí je mimo jiné plánována obnova restauraãního provozu, kter˘ zde má
tradici uÏ od 19. století. Souãástí zámûru je také vznik prostor pro drobnou ﬁemeslnou
v˘robu.
Ing. Lenka Nováková
starostka obce Moldava

Obec Moldava - Ing. Lenka Nováková; tel. 604 762 036; e-mail: starosta@moldava.cz
Nadaãní fond „Moldavská dráha / Teplick˘ Semmering“ - Ing. Petr Fi‰er; tel. 736 505 227;
e-mail: moldavska-draha@krusnohori.cz
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Permanentní vstupenky
Stejnû jako v loÀském roce v kanceláﬁi pﬁíspûvkové organizace
Fr˘Tajm Osek prodáváme sezónní dobíjecí permanentní karty, které
lze vyuÏít pro volnoãasové aktivity ve v‰ech stﬁediscích Fr˘Tajmu.
VyuÏít permanentní kartu mÛÏete pro vstup na Pﬁírodní koupali‰tû,
do 3D Bludi‰tû a Adventure Minigolfu, dále také na sportovi‰tû
v Mûstském sportovním areálu. Tyto permanentky si mÛÏete od
1. února zakoupit nebo obnovit v kanceláﬁi Fr˘Tajmu na Mûstském
úﬁadû. Doba, kdy si mÛÏete pﬁijít permanentku koupit, je v pondûlí
a ve stﬁedu v ãasech 8:00 - 11:00 h. a 13:00 - 17:00 h.. Po pﬁedchozí telefonické domluvû, na telefonním ãísle 417 837 253, mÛÏete na‰i kanceláﬁ nav‰tívit individuálnû v dohodnut˘ ãas. Aktuální
ceny permanentek naleznete na webové stránce Fr˘Tajmu, která je
https://www.frytajmosek.cz/cenik-permanentnich-vstupenek/.

Letní brigády
Na leto‰ní letní sezónu hledáme brigádníky na pozice uklízeãka,
plavãík a pokladní. V‰echny potﬁebné informace naleznete na pﬁiloÏeném plakátu. Pokud máte o jednu z nabízen˘ch pozic zájem, po‰lete nám svÛj profesní Ïivotopis na emailovou adresu
frytajm@osek.cz.

Poptávka stánkaﬁe
Dále Vás chceme informovat, Ïe poptáváme na letní sezónu 2021
stánkaﬁe na prodej obãerstvení do na‰ich stﬁedisek, pﬁedev‰ím
Mûstského sportovního areálu (stadion) a na Pﬁírodní koupali‰tû.
Otevírací doba obou stánkÛ je odvislá na poãasí a provozní dobû
kaÏdé z provozoven. Pokud máte zájem a potﬁebná oprávnûní pro
provoz svého stánku, kontaktujte nás na emailu frytajm@osek.cz.
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